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MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 4 . 1 2 . 1973 
tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti Arasında Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası ve Baraj gölünün teşekkülü konusun
da İşbirliğine dair anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile 
eki anlaşma ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim, 
Naim Talû 
Başbakan 

GEREKÇE 

Türkiye ve Sovyetler Birliği tarafından inşası öngörülen Arpaçay barajında düzenlenen sularda taraf
lar yarı yarıya istifade edecekler ve Türkiye Cumhuriyeti tarafında İğdır ovası sulanacaktır. İğdır ova
sında halen 26 000 hektar sulama şebekesi mevcuttur. Bu sahaya sulama suyu, Türkiye Cumhuriyeti ve 
Sovyetler Birliği arasında müşterek tesis olan Araş nehri üzerinde Karakale'deki Serdarabat regülatörüm
den alınmaktadır. Bu regülatörden Türkiye'nin aldığı yarı su hissesi ancak ortalama 8 000 hektar sahaya 
yetebilecek miktardadır. Bu sebeple mevcut şebeke sahasında, kısmen yeraltı suyu ile de takviye etmek 
ve kısıtlı su vermek üzere kifayetsiz sulama yapılmaktadır. Baraj inşa edilince, barajda düzenlenen suların 
Araş nehrinden gelen sular ile birlikte kullanılması suretiyle T. C. tarafındaı 66 000 hektar saha sulanabi
lecektir. Bu saha, Batı İğdır ovasındaki mevcut sula^ıa şebekesi sahası ile sulama şebekesi inşa edilecek olan 
Doğu İğdır ovası ve Dil ovaları sahalarıdır. Böylece iklim ve toprak şartları sulamaya müsait olan İğdır 
ve Dil ovaları grupunun hemen tamamma sulama suyu temini imkân dahiline girecek ve bu bölgenin 
kalkınmasına geniş katkılarda bulunulacaktır. 

Arpaçay baraj yeri, Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği arasında hudut teşkil eden Arpaçay 
nehri üzerinde ve Araş - Arpaçay nehirleri kavşağının 47 Km. membaında, Kars ili hudutları içindedir. Baraj 
tesisleri ve rezervuar sahası iki memleket arasındaki devlet hudut hattı üzerinde olup, kısmen Türkiye Cum
huriyeti ve kısmen de Sovyetler. Birliği topraklarındadır. 
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Anlaşma uyarınca, Sovyet teşekküllerinin hazırladığı teknik projeye göre götürü «lump sum» bedeli 16,6 
milyon ruble olan barajın inşası ile ilgili masrafların finansmanı, taraflarca eşit hisselerle karşılanacak, yani 
taraflardan her biri mezkûr meblâğın % 50'sini yüklenecektir, 

Yeni Anlaşmanın 5 nci maddesi uyarınca, sulama tesislerinin Türkiye kesiminden zamanında yetiştiri
lememesi dolayısiyle, baraj tesis ve sularının yarı hissesine sahip olacak olan Türkiye'nin başlangıç döne
mindeki muhtemel kayıplarını karşılamak üzere, baraj inşa masraflarının Türk tarafına düşen yarı hisse
den 4,4 milyon ruble Sovyet tarafınca yüklenilecektir. 

Anlaşmanın 6 ncı maddesinde ise, Türkiye'nin baraj masraflarına % 50 katılma payından 5 nci maddede 
yazılı 4,4 milyon rublenin tenzilinden sonra geriye kalacak bakiye ile Türk tarafı barajın tercihan Türkiye ke
simindeki her iki tarafça üzerinde mutabık kalınacak bir kısım inşaatı götürü olarak gerçekleştirecektir. 

Bu inşaatın dökümü iki tarafça şöyle tespit edilmiş ve bu döküm anlaşmanın ayrılmaz bir cüzü olarak 
anlaşmaya eklenmiştir: 

1. Baraj temelinde geçirimsizlik tedbirlerinin alınması, 
2. Memba ve mansup batardoları. 
3. İşletme binaları, 
4. Görüşme binaları, 
5. Sulama su çıkışına giden servis yolu (sol sahil), 
6. Sağ sahil işletme yolu, 
7. Baraj sahasının bayındırılması. # 

Anlaşmanın 6 ncı maddesi uyarınca Türkiye tarafından gerçekleştirilecek inşaat bedeli Türk birim fi
yatlarına göre 26 598 000 TL. olarak hesabedilmiştir. 

İnşaatla ilgili Sovyet kuruluşları mensuplarına, Türkiye tarafından tespit ve tel örgü ile tecrit edilecek 
inşaat sahasına giriş ve çıkışlarda olduğu gibi inşaat süresince başvurmaları konusunda da mer'i Türk ka
nunları çerçevesinde bütün kolaylıklar tanınacak, barajın inşaat ve kontrolü ile görevli Türk kuruluşları 
mensupları da Sovyet kesimine aynı kolaylıklardan faydalanmak suretiyle geçmek hakkına sahibolacaklardır. ^ 

Geçiş kolaylıkları için anlaşmaya bir talimatname eklenmiştir. Bu talimatname aynen Moskova'da topla
nan Türk-Sovyet Karma Komisyonu tarafından düzenlenen 19 . 6 . 1968 tarihli Protokolden alınmıştır. 
Mezkûr protokol 13' . 8 . 1968 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır. 

Barajın işletilmesiyle ilgili olarak yine Anlaşmaya bir talimatname eklenmiş olup, bu da 19. 6. 1968 
tarihli Protokolden alınmıştır. 

Anlaşmanın önemli maddelerinden biri de 12 nci maddedir. Bu maddede, inşa edilecek baraj dolayısiyle 
husule gelecek baraj gölünün vüsat ve kapsamı ne olursa olsun halen iki ülke arasındaki mevcut bugünkü 
sınırda hiçbir değişiklik olmayacağı öngörülmüştür. Baraj gölü teşekkül ettiğinde bugünkü mevcut sınır şa
mandıraları bağlanmak suretiyle su sathına aksettirile çektir. 

Sovyetler Birliği ile yapılan meşkûr anlaşma millî menfaatlerimize her bakımdan uygun düşmektedir. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 3.4 .1974 

Esas No. : 1/6 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında sınırdaki 
Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde baraj inşası ve baraj gölünün teşekkülü konusunda işbirliğine dair Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
Komisyonumuzda görüşüldü. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 160) 
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Tümü üzerinde yapılan uzun görüşmeler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar ve temsilcilerin ver

miş olduğu mütemmim malûmatlar, Komisyonumuzca da uygun mütalaa edilmiş ve mezkûr tasarıyı aynen 
kabule karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Zonguldak 
C. Karakaş 

Ankara 
K. Kırıkoğlu 

Hatay 
S. Adalı 

Manisa 
N. Özgür 

Başkanvekili 
Zonguldak 

M. Z. Okur 

Ankara 
S. Selek 

îmzada bulunamadı. 

İstanbul 
C. Suer 

îmzada bulunamadı. 

Nevşehir 
R. Üner 

tmzada bulunamadı. 

Trabzon 
H. K. Eyüboğlu 

Sözcü 
îstanbul 
R. Ülker 

Bursa 
M. Emekli 

îzmir 
Ş. Osma 

Niğde 
A. Yavuzalp 

Urfa 
İV- Aksoy 

Kâtip 
Konya 

A. Kökbudak 

Bursa 
C. Külâhlı 

Manisa 
A. Balkan 

Sakarya 
/. Müftüoğlu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 116 
Karar No. : 46 

Bütçe Plan Komisyonunun raporu 

25 . 3 . 1975 

Millet Meçi isi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti Arasında Sınırdaki Arpaçay (Ahur/an) Nehrinde baraj inşaası ve baraj gölünün, teşekkülü 
konusunda işbirliğine dair anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» ile, ön-
havalesi uyarınca Dışişleri Komisyonu raporu, Dışişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu 
oturumda incelendi ve görüşüldü. 

Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti tara
fından inşası öngörülen Arpaçay Barajında toplanacak sulardan taraflar yarıyarıya istifade edecekler ve Tür
kiye bu suyla İğdır ovasını sulayacaktır. 

Halen Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliğinin müşterek tesisi olan Araş nehri üzerindeki Karakale 
Serdarabat regülatöründen alınmakta olan su ile 8.000 hektar saha sulanabilmektedir. Ayrıca yeraltı suyu 
gibi diğer tedbirlerle sağlanan sulama sahası toplam 26.000 hektar kadardır. Yeni proje ile sulanabilir saha 
66.000 hektara çıkarılabilecektir. Bu saha İğdır ve Dil ovaları sahalarını kapsamaktadır. 

Barajın yeri Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği arasında hudut teşkil eden Arpaçay nehri üzerinde 
ve Araş Arpaçay nehirleri kavşağının 47 kilometre menbaında Kars ili hudutları içindedir. Baraj tesisleri ile 
rezervuar sahası kısmen memleketimiz kısmen de Sovyetler Birliği topraklarında yer almaktadır, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 160) 
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Baraj inşası ile ilgili masraflar hazırlanan projeye göre 16.6 milyon ruble olacağı tahmin edilmektedir. 

Taraflara düşen hisse |% 50 oranında olacaktır. Genel esas bu olmakla beraber anlaşmanın diğer maddelerin
de Türkiye lehinde bazı imkânlar getirilmektedir. Türkiyeye düşen hisse ilk tahminlere göre 26 598 000 TL. 
olarak hesap edilmiştir. Bunlara ilâveten barajın inşası süresince geçiş kolaylıkları ile baraj gölünün teşekkü
lünden sonra tespit edilecek hudut çizgisinin şamandıralarla tespiti gibi konular anlaşmanın kapsamına alın
mıştır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde anlaşmanın faydalarına değinilmiş, tasarı komisyonumuz
ca da olumlu mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğunu düzenleyen tasarının birinci maddesi ile yürürlük ve yü
rütmeyi düzenleyen 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. Ayrıca, tasarının önemine binaen Genel 
Kurulda öncelikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

V. Bozatîı 

Çanakkale 
0. O. Çaneri 

imzada bulunamadı 
îhtirazî kayıt eklidir 

Gümüşhane 
T. Yücel 

Kayseri 
C, Cebeci 

Başkanvekili 
Adıyaman 

Sözcü 
Kastamonu 

SÖz hakkım mahfuzdur H. Tosyalı 
A. Unsal 

Erzurum 
R. Danışman 

İstanbul 
M. Parlar 

Kütahya 
A. M. Ablum 

Eskişehir 
S. Öztürk 

imzada bulunamadı 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

İmzada bulunamadı 
îhtirazî kayıt eklidir 

Manisa 
H. Okçu 

Tekirdağ 
Y. Alparslan 

İhtirazî kayıt eklidir 

Kâtip 
Elâzığ 
H. Buz 

Giresun 
O. Yılmaz 

İhtirazî kayıt eklidir 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Sivas 
A. Durakoğlu 

İhtirazî kayıt eklidir 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 160) 
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Ortak ihtirazı kayıt 

Millet Meclisi Plan Komisyonunun kuruluş biçimi Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıdır. 
Bu ihtirazı kaydın mahfuz tutulmasını ve oyların bundan sonra değerlendirilmesi gerekir. 

Çanakkale Giresun îzmir 
0._ O. Çaneri 0._ Yılmaz CL Karagözoğlu 

Sivas Tekirdağ 
A._ Durakoğlu Y.__ Alpaslan 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 160) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Sınırdaki 
Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine Dair Anlaşma-. 

nın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 26 Ekim 1973 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) nehrinde baraj inşaası ve 
baraj gölünün teşekkülü konusunda işbirliğine dair Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun, Anlaşmanın onay belgelerinin teati edilmesiyle yürürlüğe girer. . 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

4 . 12 . 1973 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Dışişleri Bakanı 
£7. H. Bayülken 

Bayındırlık Bakanı 
N._ Ok 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
F, Çelikbaş 

Çalışma Bakanı 
A._ N. Erdem 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. İ. Kırımlı 

Orman Bakanı 
/. Bingöl 

Başbakan 
N._ Talû 

Devlet Bakanı 
/. H. Tekinel 

Millî Savunma Bakanı 
İ._ Sancar 

Maliye Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Ticaret Bakanı 
AL Türkel 

Tarım Bakanı 
A._ N._ Tuna 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
N. Bayar 

İmar ve İskân Bakanı 
M, Nt Oktay 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

İV. Erkmen 

Devlet Bakanı 
/. Öztrak 

İçişleri Bakanı 
M. Öztekin 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Vi Tanır 

Ulaştırma Bakanı 
S, Özbek 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
K.: Demir 

Köy İşleri Bakanı 
O.^ Kürümoğlu 

Genç. ve Spor Bakanı 
C Coşkun 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Sı
nırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İn
şası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İş
birliğine Dair Anlaşmanın onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Sı
nırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşa
sı ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbir
liğine Dair Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu

lunduğu hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 160) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLERİ BİRLİĞİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA SINIRDAKİ ARPAÇAY (AHURYAN) NEHRİNDE BARAJ İNŞASI VE 

BARAJ GÖLÜNÜN TEŞEKKÜLÜ KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti, 
İki ülke arasında mevcut iyi komşuluk ilişkilerini, 8 Ocak 1927 tarihli Türkiye ile Sovyetler Birliği arasın

da Kars'ta imzalanan «Hudut Sularından İstifadeye Dair Mukavelename» hükümlerini gözönünde bulundura
rak, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği arasındaki her iki ülke için faydalı olan iktisadî ve teknik işbir
liğinin ileride de gelişmesi hususundaki karşılıklı arlıya dayanarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

MADDE — 1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti, Türkiye ile Sov
yetler Birliğinin müşterek sınırındaki Arpaçay (Ahuryan) nehrinde bir baraj inşası ve 25 milyon metreküp
lük baraj gölünün meydana gelmesi hususunda işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır. 

MADDE — 2 

İşbu Anlaşmanın 1 nci maddesinde öngörülen işbirliğinin gerçekleşmesini teminen Sovyet teşekkülleri, ta
rafların yetkili kuruluşlarının onayladığı teknik projeye uygun olarak inşaat için gerekli teçhizat ve malzeme 
teslimi de dahil olmak üzere iş resimlerini hazırlayacak ve sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) nehrinde bir baraj 
inşası ile 525 milyon metreküplük baraj gölünün teşekUilünü gerçekleştireceklerdir. 

MADDE — 3 

İşbu Anlaşmanın 1 nci maddesinde öngörülen işbirliğinin gerçekleştirilmesini teminen ilgili Türk teşekkül
leri projenin yarı ortağı sıfatıyle, baraj inşaatının teknik kontrolüne tam olarak iştirak edeceklerdir. 

MADDE — 4 

Sovyet teşekküllerinin hazırladığı teknik projeye göre götürü «lump sum» bedeli 16,6 milyon ruble olan 
barajın inşası ile ilgili masrafların finansmanı, taraflarca eşit hisselerle karşılanacak, yani taraflardan her biri 
mezkur meblağın % 50'sini yüklenecektir. 

MADDE — 5 

Sulama tesislerinin Türkiye kesiminde zamanında yetiştirilememesi dolayısıyle, baraj tesis ve sularının 
yan hissesine sahip olacak olan Türkiye'nin başlangıç dönemindeki muhtemel kayıplarını karşılamak üzere, 
baraj inşa masraflarının Türk tarafına düşen yarı hisse len 4,4 milyon ruble Sovyet tarafınca yüklenilecektir. 

İşbu keyfiyet, baraj masraflarının Türk ve Sovyetlerce eşit hisselerle karşılanması ve baraj sularından 
aynı şekilde eşit olarak faydalanılması ilkesine halel getirmeyecektir. 

MADDE — 6 

Türkiye'nin baraj masraflarına % 50 katılma payındın yukarıdaki 5 nci maddede yazılı 4,4 milyon ruble
nin tenzilinden sonra geriye kalacak bakiye ile Türk tarafı barajın tercihan Türkiye kesimindeki her iki 
tarafça üzerinde mutabık kalınacak bir kısım inşaatı götürü «lump sum» olarak gerçekleştirecektir. 

Tercihan Türk kesiminde Türk tarafınca gerçekleşfrilecek olan bu inşaatın dökümü işbu Anlaşmanın ay
rılmaz bir cüz'ü olan 1 No. lu Ek'inde tespit edilmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 160) 
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MADDE — 7 

İnşaatla ilgili Sovyet kuruluşları mensuplarına, Türkiye tarafından tespit ve tel örgü ile tecrit edilecek 
inşaat sahasına giriş ve çıkışlarda olduğu gibi inşaat süresince barınmaları konusunda da mer'i Türk kanunları 
çerçevesinde bütün kolaylıklar tanınacaktır. 

Barajın inşaatı ve kontrolü ile görevli Türk kuruluşları mensupları da Sovyet kesimine aynı kolaylıklardan 
faydalanmak suretiyle geçmek hakkına sahip olacaklardır. 

Barajın inşasını müteakip işletme ile ilgili Türk ve Sovyet görevlileri karşılıklı olarak barajın müştereken 
tespit edilecek Sovyet ve Türk kesimlerine serbestçe girmek hakkına sahip olacaklardır. 

Bütün bu yukarıdaki hususlar ek H ve ek IU'de tespit edilen esaslara uygun olarak yerine getirilecektir. 

MADDE — 8 

İşbu Anlaşmaya uygun olarak inşaat bölgesine sevkedilecek teçhizat ve malzemeler, karşılıklı olarak, güm
rük ve diğer her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf olacaktır. 

Barajın müştereken inşası dolayısıyle Türk ve Sovyet kesimlerinden herhangi bir giriş ve çıkış tahdidine 
tabi olmaksızın karşılıklı olarak gümrüksüz geçirebilecek olan malzeme ve teçhizattan inşaat sonunda kulla
nılmamış malzeme ile inşaat ameliyelerinin sona ermesi dolayısıyle lüzumu kalmayacak teçhizat aynı şekilde 
gümrüksüz olarak geriye götürülebilecektir. 

MADDE — 9 

Taraflar eşit hisselerle karşılıklı olarak hizmet göstermek suretiyle ve karşılıklı mutabakat ile baraj ve ba
raj gölünün ufak ve büyük tamiratını müştereken yakabileceklerdir. 

MADDE — 10 

Arpaçay (Ahuryan) nehri barajı ile baraj gölünün müştereken işletilmesi Ek IH'deki Talimatnameye göre 
yapılacaktır. 

MADDE — 11 

Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) nehri üzerinde yapılacak baraj inşaatı ve teşekkül edecek baraj gölü ile ilgili 
işbirliğinin mufassal şartlarını kapsayacak belge veya belgeler işbu Anlaşmanın imza tarihinden itibaren 
3 ay içerisinde Türk ve Sovyet "teşekkülleri tarafından hazırlanacak ve Anlaşmanın yürürlüğe girmesini müte
akip imzalanacaktır. 

MADDE — 12 

Arpaçay (Ahuryan) üzerinde inşa edilecek baraj dolayısıyle husule gelecek baraj gölünün vüsat ve kap
samı ne olursa olsun halen iki ülke arasında mevcut bugünkü sınırda hiçbir değişiklik olmayacaktır. 

Baraj gölü teşekkül ettiğinde bugünkü mevcut sınır şamandıralar bağlanmak suretiyle su sathına aksetti-
rilecektir. 
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MADDE — 13 

İşbu Anlaşma her iki ülkede mer'i mevzuat gereğince onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip onay bel
gelerinin teatisi tarihinde yürürlüğe girmiş olacaktır. 

MADDE — 14 

İşbu Anlaşma Türkçe, Rusça ve Fransızca olmak üzere ikişer nüsha halinde tanzim edilmiştir. 
Türkçe ve Rusça metinlerin uyuşmazlığı halinde Fransızca metin geçerli olacaktır. 
Bunun belgesi olarak, aşağıda adları yazılı tam yetkili temsilciler işbu Anlaşmanın altına imzalarını atmış

lardır. 

Ankara'da 26 Ekim 1973 tarihinde yapılmıştır, 
Türkiye Cumhuriyeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 

Hükümeti Birliği Hükümeti 
adına adına 

Oğuz Gökmen V. A. Sergeyev 

EK I 

Arpaçay (Ahuryan) nehri üzerinde ortaklaşa inşa edilecek baraj hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 26 Ekim 1973 tarihinde imzalanmış olan 
Anlaşmanın 6 ncı maddesi hükümlerine göre Türk tarafınca gerçekleştirilecek olan inşaatın dökümü : 

1. — Baraj temelinde geçirimsizlik tedbirlerinin alınması, 
2. —• Memba ve mansap batardoları, 
3. —• İşletme binaları, 
4. —• Görüşme binaları, 
5. — Sulama su çıkışına giden servis yolu (sol sahil), 
6. — Sağ sahil işletme yolu, 
7. — Baraj sahasının bayındırılması. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 160) 



- 12 — 
EK II 

TÜRK - SOVYET HUDUDUNDAN GEÇİŞ KOLAYLIĞI SAĞLANMASI VE ARPAÇAY (AHURYAN) 
NEHRİ ÜZERİNDE KURULACAK BARAJIN İNŞAAT ÇALIŞMALARININ YAPILACAĞI SAHA
DA İNŞAAT VE KONTROL HİZMETLERİ İLE İLGİLİ TÜRK VE SOVYET VATANDAŞLARININ 
KARŞILIKLI GEÇİŞ VE BU SAHADA BİR MÜDDET İÇİN KALMASI İLE İLGİLİ ESASLAR 

Arpaçay (Ahuryan) nehrinin Türk - Sovyet hududunu teşkil ettiği bölgede sağlanacak yaya (veya vasıta 
ile) geçiş kolaylığının tabi olacağı esaslar : 

1. Arpaçay nehri üzerinde kurulacak barajın ve bu barajla ilgili yapıların inşaat çalışmalarında buluna
cak olan Türk ve Sovyet uzman ve işçileri, taşıt araçları, âletleri, teknik teçhizat, malzeme, yiyecek, ilâç ile 
su tesisleri inşaat çalışmaları mahallerine nakledilecek diğer yüklerin huduttan geçişinin kolaylaştırılması ama
cı ile işbu Anlaşma uyarınca bir kolay geçiş (yaya veya vasıta ile) rejimi ittihaz olunmuştur. 

2. Türk ve Sovyet hududundan yaya ve vasıta ile geçiş için tarafların Türk ve Sovyet hudut temsilci
lerinin imza ve mühürlerini taşıyan üzerrt Türkçe ve Rusça yazılmış hamilinin fotoğrafını taşıyan standart 
hüviyet kartları kullanılacaktır. 

(Hüviyet kartlarına ait örnekler ilişiktedir.) 
3. Hüviyet kartları baraj inşaatı ile doğrudan doğruya ilgili Türk ve Sovyet uzman ve işçilerine verilecek

tir. 
Bu hüviyet kartları aşağıdaki haklan bahşeder : 
a) Türk - Sovyet hududunun inşaat bölgesi içinde bulunan sabit geçit noktalarından birinden diğer taraf

taki inşaat sahasına gündüz veya gece herhangi bir saatte geçmek, 

b) İnşaat çalışmaları mahalli ile ikametgâhları arasında yürüyerek veya vasıta ile gidip gelmek. 
Hüviyet kartları üzerinde kayıtlı sürece muteberdir. 
4. Hüviyet kartları Türk ve Sovyet uzman ve işçilerine, Türk ve Sovyet hudut temsilcileri tarafından ni

haî formalitelerin tamamlanmasını müteakip verilecektir. Her hudut temsilcisi kendi vatandaşlarına ait hü
viyet kartları ile ilgili formaliteleri tamamlar ve müteakip formalite için karşı tarafın hudut temsilcisine tev
di eder. Karşı tarafın hudut temsilcisi bu kartları aldığı saatten itibaren 72 saat içinde tasdik veya reddederek 
iade etmek zorundadır. 

5. Arpaçay nehri üzerinden Türk - Sovyet hududunun işbu esaslar çerçevesinde kolay geçiş, Türkiye 
Cumhuriyeti ve SSCB hudut makamları tarafından sağlanacaktır. 

Geçiş noktalarının yerleri mahallinde iki tarafın hudut temsilcilerince tespit ve tasrih olunacaktır. Bu
nun için, ikişer nüshalı Türkçe veya Rusça bir zabıt tanzim olunacaktır. Mezkûr noktaların tespit ve tasrihi 
işlemi, işbu esasların yürürlüğe girmesini müteakip bir ay zarfında tamamlanacaktır. 

6. Herhangi bir sabit geçit noktasına artık lüzum kalmazsa, o geçit noktasının kaldırılması veya kullanıl
maması her iki tarafın hudut temsilcilerinin mutabakatı ile. olacaktır. Bu gibi noktaların kaldırılması halinde 
Türkçe ve Rusça ikişer nüsha olmak üzere bir zabıt tanzim edilir. 

7. Türk ve Sovyet hudut makamları, Türk - Sovyet hududundaki sabit geçit noktalarında, tarafların 
kendi toprakları üzerinde vazife görecek kontrol postaları bulunduracaklardır. 

Kontrol postalan, bütün Türk ve Sovyet vatandaşlarının standart kolay geçiş belgelerini ibraz ettirmek 
hakkına sahiptirler. 

8. Her kontrol postasında kendi bulunduğu noktada Türk - Sovyet hududunun geçilmesi hakkını veren 
hüviyet kartları hamili Türk ve Sovyet vatandaşlarının listesi ve fotoğrafları bulunacaktır. 

Tarafların hudut temsilcileri, kendi taraflarına ait uzman ve işçilerin isimlerini muhtevi bir listeyi Türkçe 
ve Rusça dillerinde ve orijinal iki nüsha olarak tanzim edeceklerdir. Listenin imzalı ve mühürlü birer nüshası 
karşı tarafın hudut temsilcisine tevdi olunacaktır. 

Listeler, sıra numarası, soyadı, adı, baba adı, cinsiyeti (kadın, erkek), ihtisası, hüviyet kartının numarası ve 
muteber olduğu müddeti ihtiva edecek şekilde tanzim olunur. 
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Türk ve Sovyet Vatandaşlarının hamili oldukları hüviyet kartlarını (Türk - Sovyet hududunu geçiş bel

geleri) kaybetmeleri halinde, ilgili hudut temsilcisi, karşı tarafın hudut temsilcisini derhal durumdan ha
berdar eder. 

9. İnşaat teşkilâtına mahsus hizmet muhaberatı, postayı getirip götüren şahıs adına tanzim edilmiş cet
vellere uygun paketler içinde geçirilir. (Cetvel modeli ilişiktedir.) Taraflar bu paketleri kontrol yetkisini haiz
dir. 

10. Aşağıda zikredilen malzeme ve eşyaların giriş ve çıkışı önceden alınacak müsaadeye tâbidir: 
a) Baraj inşaatı çalışmaları ile ilgili tipografik usullere veya teksir makineleri ile basılmış (matbu) iç yazış

malar, 
b) Baraj inşaatı ile ilgili ve teknik teçhizata dair olup hamulelerden ayrı olarak sokulan teknik vesikalar 

ve hizmet vesikaları, teknik resimler, şema, krokiler ve harita malzemesi. 
11. Aşağıda zikrolunan malzeme ve şahsî eşya giriş - çıkış için önceden müsaade alınmaksızın fakat kont

role tâbi olarak geçirilebilir : 
a) Etüt, araştırma, proje ve baraj inşaatı ile ilgiliteknik ve ilmî yayınlar, 
b) îhtisas ve meslek seviyesini tasdik eden tahsil belgeleri, 
c) Doğum kâğıdı sureti, 
d) Elbiseler, tuvalet malzemesi, diğer şahsî eşya ve cüz'i miktarda yiyecek maddeleri. 

12. Devlet hudutlarından giriş ve çıkışları taraf ınların kanunları ile yasaklanan eşyaların nakli kabul 
edilemez. 

Baraj İnşaat Bölgesi ve Rejimi : 
13. Arpaçay (Ahuryan) barajının inşası devresinde, Türk - Sovyet hududunda, Türk ve Sovyet toprak

ları üzerinde bir inşaat bölgesi tesis olunacaktır. İnşaat bölgesinin toplam yüzölçümü 9 km. kareyi geçemeye
cektir. 

14. İnşaat bölgesi hudutlarının mahallinde tespiti için ilgili teşekküllerin temsilcilerinin de katılmaları 
şartıyle, tarafların hudut temsilcileri görevlendirilmiştir. 

İşbu bölgenin sınırları Arpaçay (Ahuryan) nehri üzerinde müştereken bir baraj ve su rezervuarı inşasına 
dair işbu Anlaşmanın onaylanmasından itibaren bir ay süre içinde tespit olunacaktır. 

15. İnşaat çalışmaları hacmi arttığı ölçüde, inşaat bölgesi sınırlarının değiştirilmesi, ilgili teşekküllerin tem
silcilerinin de katılması şartıyle hudut temsilcileri tarafından kararlaştırılacaktır. 

16. İnşaat bölgesi şunları ihtiva edecektir: 
Hidroteknik ve sair malzeme, yardımcı yapılar, idare binaları, depolar, (sağlık) ilk yardım postaları ile in

şaat ihtiyaçlarına cevap verecek diğer yapılar. 
Bölgeye aydınlatma için elektrik tesisatı konacaktır. 
İstisnaî hallerde, sınır temsilcilerinin mutabakatıyle, inşaat bölgesi dışındaki inşaat malzemesi ocaklarının 

kullanılmasına müsaade olunacaktır. 
17. Baraj inşaat bölgesi bir tel örgü içine alınacaktır. Bu bölge içindeki inşaat malzemesi, binalar ve ma

kineler ile teçhizatın muhafazası inşaat idaresince deruhte edilecektir. 

18. Türk ve Sovyet mütehassıslarının, işçilerinin ve nakil vasıtalarının, baraj inşaat bölgesine geçirilmesi 
için ikisi Türk ve ikisi Sovyet arazisinde olmak üzere dört geçit noktası tesis olunacaktır. Her bir geçit noktası 
numaralanacaktır. Sovyet arazisindeki geçit noktalarına bir ve üç numaralar, Türk arazisindekilere iki ve 
dört numaralar verilecektir. Hüviyet kartları üzerinde hangi geçit noktası için muteber ise, o noktanın numa
rası yazılacaktır. Kart hamilleri ancak kartlarında belirtilen geçit noktalarından geçebilirler. 

19. Sabit geçit noktalarından baraj inşaat sahasına gündüz ve gece geçişler, Türkiye Cumhuriyeti - SSCB 
hudut temsilcileri marifetiyle olacaktır. Taraflar geçit noktalarında işbu esasların 7 nci maddesinde derpiş 
olunan hakları haiz hudut postalan tesis edecektir. 

Yukarıda zikrolunan hudut postaları bahis konusu bölgenin geçit noktasından girme (çıkma) hakkını sağ
layan kimlik kartlarını haiz şahısların listelerinden bir sureti yanlarında bulunduracaktır. 
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20. Baraj inşaat bölgesi hudutları dahilinde, taraflar, Türk ve Sovyet uzman ve işçilerine hareket ve in
şaat çalışmalarını yürütme hakkını tanıyacaklardır. ' 

Geçit noktalarından inşaat bölgesine girecek ve sabit geçit noktalarından diğer taraf arazisine geçecek 
araçlar ile bu araçları kullananlar için Ek (1) ve Ek (2)'pdeki formlar doldurulacak ve bunların geçebileceği 
geçit noktalarının numaraları belgeler üzerinde kayıtlı olacaktır. 

Bunların bir listesi hudut kontrol postalarına tevdi edilecektir. 
21. înşaat bölgesi dahilindeki inşaat üniteleri arasında telefon irtibatı kurulmasına müsaade olunacaktır. 
22. İnşaat bölgesinde bulunma hakkını haiz olan Türk ve Sovyet uzman ve işçilerine şu hususlar yasak 

edilmiştir. : 
a) Tespit olunmuş geçit noktaları dışında giriş ve çıkışlar. 
b) Bölge hududu dışındaki yabancı kimselerle temas tesis etmek ve muhtelif eşyaları bunlara vermek 

veya bunlardan almak, 
c) tş yapılmayan zamanlarda inşaat bölgesinde bulunmak. 
23. İnşaat sahası dışında hudut arazisinde işbu esasları ihlâl eden Türk ve Sovyet uzman ve işçileri, bu

lundukları arazinin bağlı olduğu devletin kanunları dairesinde muameleye tâbi tutulur. 

24. Baraj inşaat devresi sırasında, geçici olarak inşaat bölgesi için ayrılan arazide, kanun, nizam ve umu
mî hükümlere aykırı bir fiil ikası halinde, bu fiili ika edenler hakkındaki tahkikat ve takibat, fiilin işlendiği 
arazinin ait olduğu taraf kanunlarına göre icra olunacaktır. 

25. Arpaçay (Ahuryan) nehri üzerinde etüd, araştırma, proje ve baraj inşaatı çalışmaları sırasında Türk 
ve Sovyet uzman ve işçilerinden herhangi biri, bir kaza neticesi sakatlanır veya ölürse, kazazede veya ilesi ef
radına, kazazedenin tâbiyet bağı ile bağlı bulunduğu tarafça, kendi hesabına ve kendi millî mer'i hükümleri 
uyarınca tazminat ödenecektir. 

Kazaya uğrayanın tâbiyetinde bulunduğu taraf, kazaya sebep olan karşı tarafa rücu etmek hakkını mah
fuz tutar. Bu halde davaya bakmaya ve kendi kanunları çerçevesinde karara bağlamaya, kazanın vuku bul
duğu memleket mahkemeleri yetkilidir. 

Taraflar arasında, emeklilik ödenekleri için karşılıklı hesaplardan hiçbir tediye yapılmayacaktır. 

26. Arpaçay (Ahuryan) nehri üzerinde inşaat çalışmaları ifası ile ilgili işbu esaslar çerçevesinde derpiş 
olunan bütün meselelerin tanzimini, şahıs ve yüklerin Türk - Sovyet hududundan kolay geçişleri ile ilgili bel
gelerin hazırlanmasını ve işbu kaidelere inşaat idaresinin, Türk ve Sovyet uzmanları ve işçilerinin riayetini 
daimî hudut temsilcileri, işbu esaslar Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasın
da mevcut ikili anlaşmalar ve tarafların millî mevzuatları dairesinde sağlayacaklardır. 

27. Arpaçay (Ahuryan) nehri üzerindeki baraj inşaatı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyetinden Sovyetler 
Birliğine ve Sovyetler Birliğinden Türkiye Cumhuriyetine giden ve hüviyet kartı olmayan Türk ve Sovyet 
uzmanlarının inşaat bölgesine girmelerine, karşı tarafın vizesini havi pasaportlarını ibraz etmeleri suretiyle mü
saade olunur. 

28. işbu esaslar, Arpaçay (Ahuryan) barajı ve su rezervuarı inşaatının tamamlanması ve Sovyetler Birli
ği ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerince söz konusu tesislerin işletilebileceğine dair katî kabul belgelerinin 
tanzimi ile yürürlükten kalkacaktır. 
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Ek No. (1) 

Hüviyet kartı No. 

Hamili 
Soyadı 

Adı, baba adı, doğum yılı 
Ahuryan (Arpaçay) nehri üzerinde tesislerin inşasında dır. 

İşbu Anlaşma uyarınca kendisine inşaat bölgesinde bulunan 

gece ve gündüz her hangi bir saatte hududu geçmek hakkı verilmiştir. 

197 tarihine kadar muteberdir. 

Türk hududu temsilcisi 

No. lu geçit noktasından 

Unvan, imza 

197 . . . . mühür 

197 . . . . tarihine kadar uzatılmışta 

Türk hududu temsilcisi 

Unvan, imza 

Mühür 

197 . . . . tarihine kadar uzatılmıştır. 

Türk hudut temsilcisi 

Unvan, imza 

197 mühür 

(Türkçe metin) (Rusça metin) 
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Ek No. (2) 

GEÇİŞ No. : 

Türk - Sovyet hududunu noktasından vasıta ile geçiş içindir. 

Şoför 

Adı, soyadı, baba adı 

Hüviyet kartı No No. lu markalı (tipteki 
otomobile (makine, motorlu araç ile yolu takibedecektir. 

Geçiş 197 . . . . tarihine kadar muteberdir. 

Vazifeli şahıs 

îmza . • ; 

Soyadı, adı 

Mühür 197 

(Türkçe metin) (Rusça metin) 
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LÎSTE No.: 

Soyadı, adı, baba adı 

Gönderilen servis mektuplarına ait 

Hüviyet kartı No.: , 

Gönderen 
Teşkilâtın adı 

Ek No, (3) 

ile Türk - Sovyet hududundan 

Sıra No. Servis paketinin gönderildiği yer No. su Kime gönderildiği (Alıcıların adları) 

Vazifeli şahıs 

(İmza) 
Soyadı adı 

Mühür 197 

(Türkçe metin) (Rusça metin) 
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EK III 

ARPAÇAY (AHURYAN) NEHRİ ÜZERİNDEKİ BARAJ VE REZERVUARIN MÜŞTEREKEN İŞLE
TİLMESİYLE İLGİLİ TALİMATNAME 

Arpaçay (Ahuryan) barajı tesis edildikten sonra tarafların hisselerine düşen su miktarını, baraj gölünden 
ve barajdan mansaba doğru hudut nehirleri olan Arpaçay (Ahuryan) ve Araş üzerinde İran hududuna kadar 
karşı tarafın hakkını haleldar etmemek üzere istedikleri noktalarda, istedikleri zaman ve istedikleri miktar-

. da almak ve kullanmak hakkı muhafaza edilecektir. 
Bu talimatname, barajın ve rezervuara ait bütün tesislerin ve rasat ve ölçmelere mahsus bütün hidromet-

rik teçhizat ve tesislerin teknik işletme kurallarını derpiş etmektedir. 
Suyun ortaklaşa kullanılması ile ilgili meselelerin halli ve barajın tesisleri ile birlikte teknik olarak iş

letilmesi için, baraj işletme başmühendisi, bir işletme servisi uzmanı ve bir su mühendisi olmak üzere, her 
iki tarafın üçer temsilcisinden müteşekkil bir Daimî Çalışma Komisyonu kurulur. 

Her bir Taraf, Daimî Çalışma Komisyonundaki kendi temsilcilerinin adı, soyadı ve görevlerini hudut ko
miseri vasıtasiyle karşı Tarafa bildirir. 

Daimî Komisyon, işbu talimatname çerçevesinde faaliyet gösterir ve rezervuarda düzenlenen sudan oldu
ğu gibi, Araş nehrinden akan sudan da her bir Tarafa düşen yarı hissenin hududu teşkil eden Arpaçay (Ahur
yan) ve Araş nehirlerinin herhangi bir hudut bölgesinde alınması prensiplerine göre hareket eder. 

Daimî Çalışma Komisyonunun kararlarını yürütmek üzere, her iki Tarafın işletme servislerinden üçer 
temsilcinin katılmasiyle bir talî Komisyon kurulur. 

Her iki komisyonun teşkil tarzında değişiklik yapılması gerektiğinde Tarafların hudut komiserleri bir
birlerini haberdar ederler. 

Barajın müştereken işletilmesi sırasında, Devlet hudut rejiminin muhafazası ile ilgili bütün meseleler 
ve Türk ve Sovyet uzmanlarının toplantılarının yer, zaman ve nasd tanzim edileceği hudut komiserleri vasw 
tasiyle halledilir. 

Taraflar, işbu talimatnamede gösterilen işlerin yapılması için, üzerlerinde hudut geçiş yer ve zamanı gös
terilmiş bulunan geçişe mahsus belgeleri taşıyan uzmanların ve Daimî Çalışma Komisyonu ve Talî Ko
misyon üyelerinin kendi topraklarına girmesine müsaade etmeyi tekeffül ederler, 

Daimî Çalışma Komisyonunun görevleri : 
1. Komisyonun başlıca görevleri, barajın yıllık işletme programlarını yapmak ve bu programların uygu

lanmasını kontrol etmektir. 
2. Komisyon, ayda bir defa yapılan toplantılarında aşağıdaki hususlarda karar alır ; 
a) Baraj ve tesislerin işletilmesi ile ilgili meseleler, 
b) Suyun Taraflarca su kullanma programına uygun'olarak kullanılması, 
c) Rezervuann hıfzıssıhha durumu, 
d) Balık üretimi 
e) Tarafların işletme personeli arasında çıkan ihtilâflar. 
3. Daimî Çalışma Komisyonu, Taraflardan birinin talebi üzerine su kullanma grafikleri ve tesislerin ba

kım ve onarım programı üzerinde düzeltmeler yapar. 
4. Daimî Çalışma Komisyonu, Taraflarca fiilen çekilen suyun yürürlükteki su kullanma planına uygun

luğunu ayda bir defa kontrol eder. Suyun fiilen kullanılmasının kontrolü sırasında, işbu talimatnameye ekli 
2 numaralı forma göre, Arpaçay (Ahuryan) nehri ile rezervuar sularında dengeleme yapılır. 

Barajdan bırakılan su ile rezervuarın mansabındaki bölgede diğer kaynaklardan gelen suyun dengelenme
sinin yapılabilmesi için, Arpaçay (Ahuryan) ve Araş nehirlerine mevcut hidrometrik teçhizata ilâveten otoma
tik sayaçlarla donatılmış yenileri konulur. Her bir Tarafın işletme servisince değerlendirilen rasat verileri ay
da bir defa işbu Talimatnameye ekli 3 numaralı forma göre Komisyona verilir. 

5. Daimî Çalışma Komisyonu, işletme süresi boyunca baraj ve diğer tesisleri sistemli bir şekilde gözden 
geçirir ve bir zabıt tutarak yerinden oynama, çatlama, yerleşme v.s. gibi bütün deformasyon ve hasarları bu 
zaptın noksanlıklar listesine kaydeder. 
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Komisyon bu deformasyonların neticelerini gidermeye ve bunların daha fazla gelişmesini önlemeye ma
tuf tedbirler hakkında karar alır ve bu tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder. 

6. Daimî Komisyon, tesislerin herhangi bir unsuru nu tadili için Tarafların yetkili makamları nezdinde 
teşebbüste bulunmak hakkını muhafaza eder. 

7. Komisyonun çalışmaları eşitlik esasına göre yürütülür. Komsiyonun çalışmaları sırasında çıkan ihti
lâflar, halledilmek üzere Tarafların yetkili makamlarına intikal ettirilir. 

8. Komisyon toplantıları sıra ile Türkiye ve Sovyetler Birliği topraklarında yapılır. 
9. Komisyon toplantılafı, Taraflardan birinin talebi üzerine her ay yapılır. Toplantı yeri ve tarihi, önce

den karşılıklı mutabakata varılmak suretiyle tespit edilir. 
10. Komisyon çalışmaları için her iki Taraf barajın yakınında 4-5'er odalı birer bina inşa edilir. 
Odalardan biri müzakerelere tahsis edilir. 

Bakım ve onarım : 
11. Taraflar, kendi kısımlarındaki rezervuarın bakımı ile tesislerin onarımım yaparlar. 
12. Baraj, her iki Tarafın işletme servisleri tarafından sistemli bir şekilde müşahede altında bulundu

rulmalıdır. 
13. Zaman zaman yapılan muayenelerle tesislerdeki bütün deformasyonlar ve hasarlar meydana çıkarılır. 
Baraj ve diğer tesisler, yatay ve düşey yer değiştirmelerin tespiti bakımından daimî röperlere bağlanır. Te

sis ve unsurlarına ait kot ve deplasmanlar işletme perse ncU tarafından zaman zaman kontrol edilir. 
14. Baraj ve tesislerin genleşme derzleri daimî kontrol altında bulundurulur ve gerektiğinde arızalı derz

lerin sızdırmazlığı sağlanır. 
15. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan gayri kabili tecviz deformasyon ve hasarlar vakit geçirmeden bertaraf 

edilir. 
16. Tesislerin madenî kısımları (Bakım kaidelerine göre) yağlanır, boyanır ve heran çalışabilecek durum

da bulundurulur. 
17. Rezervuar ve baraj gövdesindeki sızmalar özel bir kontrola tabi tutulur. 
18. Kışın kaldırma tertibatı ile diğer teçhizatın m ütehamkliği sistemli bir şekilde kontrol edilir ve bun

ların donmasına meydan verilmez. 
19. Baraj, tesisleri ile birlikte, 3 ilâ 5 yılda bir defa iki Tarafın sorumlu uzmanlarından müteşekkil bir 

komisyon tarafından detaylı bir şekilde muayeneden geçirilir. 

Adı geçen Komisyonca alınan kararlar Daimî Çalışma Komisyonu tarafından uygulanır. 
20. Taraflar, işletme sırasındaki işlerini, kendi per sonel, malzeme ve teçhizatı ile yaparlar. 
İlâve işletme tesislerinin kuruluşunu, karşılıklı mutabakata varılmak suretiyle her bir Taraf kendisi yapar. 
Su taksimi düzeni : 
21. Rezervuardan su alımı Taraflarca, su kullanma programına uygun olarak yapılır. 
22. Taraflar gerek rezervuarda düzenlenen sudan ve gerekse Araş nehrinden akan sudan kendilerine dü

şen yarı hisseyi, hududu teşkil eden Arpaçay (Ahuryan) ve Araş nehirlerinin herhangi bir hudut bölgesinden 
alabilirler. 

23. Daimî Çalışma Komisyonu her yıl, sulama sezonu sonunda, her bir Tarafça kullanılan su miktarımn 
su kullanma programına uygun olup olmadığını kontrol eder. 

24. Taraflar, rezervuardan aldıkları kendi hisselerine düşen suyu su alma grafiği çerçevesi dahilinde di
ledikleri gibi, istedikleri yer ve zamanda kullanırlar. Rezervuara gelen ve rezervuar ile nehirlerden iki Taraf
ça alınan su miktarlarının tespiti için, her iki Taraf otomatik kayıt aletleriyle teçhiz edilmiş gerekli su ölçme 
tesislerini kurarlar. 

25. Önceden hazırlanmış olan su kullanma programlan yılın fiilî iklim şartlarına ve akarsuların hidrolo
jik rejimindeki değişikliklere göre tashih edilir. 

Su kullanma programlarının tashihinde, 25 Nisan 1963 tarihli Protokolde öngörülen su taksimi esasları mu
hafaza edilir. 
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26. Yıllık su kullanma programında Taraflarca alınan suyun toplam hacmi birbirine eşit olmalıdır. Dai
mî Çalışma Komisyonunun aylık toplantılarında, Tarafların bir sonraki ay zarfında alacakları suyun mik
tarı, su alma yerleri belirtilmek suretiyle tespit edilir. 

Taraflardan birinin isteği üzerine, su kullanma konusunda çıkan meseleleri halletmek ve aylık su kullan
ma grafiklerinde değişiklik yapmak için olağanüstü toplantı yapılır. 

27. Taraflar dolu savaklardan, geçen sudan hisselerine düşen yarı kısmını istediği yerde ve istediği miktar-, 
da kullanmak hakkını haizdirler. 

28. Taraflarca hidroelektrik santralları inşası halinde, bu maksat için rezervuardan su çekilmeleri, avam 
proje ile tespit edilmiş olan baraj yüksekliğinde ve rezervuar hacminde değişiklik yapılmasına sebep olmamaİH 
dır. Bundan başka, anılan avan projeye esas teşkil eden sulama grafiğine göre diğer Tarafın yarı su hissesini 
kullanması ile ilgili menfaatleri ihlâl edilmemelidir. 

29. Tarafların işletme servisleri fiilen uygulanan su çekişlerini karşılıklı olarak kontrol etme hakkını haiz
dirler. 

Taraflar karşılıklı olarak mutabakata varmak suretiyle, su kontrolü için ölçmeler ve sarfiyat eğrileri üze
rinde düzeltmeler yaparlar, kontrol salâhiyeti bütün su ölçme tesislerine şamildir. 

30. Su kullanma grafiği uyarınca kendi su hissesini yıl sonuna kadar tam olarak kullanmayan Taraf, 
bu kullanmadığı suyu müteakip yıllarda alma iddiasında bulunamaz. 

tşletme servisi : 
31. Barajın işletme hizmeti, her iki Tarafça daimî olarak bütün yıl boyunca yapılır. 
32. Baraj ve tesislerinin işletilmesi için her iki Taraf gereken sayıda teknisyen ve işçilerden müteşekkil 

bir kadro bulundurur. 
33. Her iki Tarafta, işletme personelinin çalışmaları için binalar inşa edilir ve bu binaların bakımları 

yapılır. 
34. İşletme servisi aşağıdaki işleri yapar : 
a) Baraj ve tesislerin bakım, onarım ve yenileme işleri, 
b) Su kullanma programında öngörülen işler, 
c) Su ölçme tesislerinin kurulması ve bakımı ile ilgili işler, 
d) Rezervuara giren ve çıkan suların hesabı, 
e) Barajdan su bırakılması için kapakların indirilip kaldırılması ve vanaların ayarlanması, 
f) Donma ihtimalini bertaraf etmek üzere, kaldırma tertibatının manipülasyonu, 
g) Feyezan sularının zararsızca geçirilmesi ile ilgili işler, 
h) Daimî Çalışma Komisyonunun kararları. 
35 Baraj ve rezervuarın îşletme Başmühendisi Daimî Çalışma Komisyonunun üyesidir. 

36. Her bir Tarafın işletme servisi, kendi idare merkezi ve baraj tesislerine telefon tertibatı ile bağlanır. 
Çeşitli meseleler : 
37. Taraflarca, rezervuardan su çekme işi, Türkiye ile Sevyetler Birliği için barajda öngörülen dip sa

vaklardan, su kulanma programına uygun olarak yapılır. Dolu savakların yükünü hafifletmek maksadıyle, bü
yük sarfiyatların geçirilmesi sırasında fazla suların bir kısmı her iki dip savaktan aynı zamanda tahliye edile
bilir. 

Bu tahliye sularının miktarı, rezervuardan su kullanma hesabına katılmaz. 
38. Rezervuar, baraj gövdesi ve civarı ile diğer tesislerden filtrasyon neticesi meydana gelecek yeraltı 

suyu akımlarının dinamiğini takip etmek için, inşaat sırasında rasat kuyuları açılır. Bu kuyuların tesis masraf
ları, baraj inşaat maliyetine ithal edilir. Bu kuyulardan .yeraltı suyu seviyesi muntazam olarak rasat edilir. Bu 
rasat doneleri Taraflar arasında her ay teati edilmelidir. 

39. Makine ve teçhizat, fabrikaca verilen veya özel olarak hazırlanan talimata göre kullanılır. 
40. 25 Nisan 1963 tarihli Protokolün 14 ncü maddesinin «i» bendi gereğince mevcut Güven (Talin) ve 

Serdarabat (Oktemberyan) regülâtörleri, hazırlanan işletme planına uygun olarak lüzumlu suyu almayı temin 
maksadıyle tadil edilebilirler. Bunlar su ölçme âletleri ile teçhiz edileceklerdir. 
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Tadil işi Taraflarca üzerinde mutabakata ve varılan bir projeye göre yapılmalıdır. 
Herhangi bir sebep ile kendine düşen su payını almay an Taraf, diğer Tarafın kendi su payını almasına itiraz 

edemez. 
41. Baraj ve tesisleriyle civarı geceleri ışıklandırılır. 
42. Çıkması melhuz, olağanüstü arızalar mahiye tindeki durumları karşılamak için, imdat malzemesi ola

rak, her bir Tarafta inşaat malzemesi, teçhizat ve saire bulundurur. 

Bu malzeme ile teçhizatın listesi ve miktarı Daimî Çalışma Komisyonunca tespit edilir. 
43. Arpaçay (Ahuryan) rezervuarı balık üretimi için kullanılabilir. Balıkçılık işletme şartları Taraflar 

arasında özel bir anlaşma ile tespit edilir. 

44. 1, 2 ve 3 numaralı formlar barajın işletilmesi sırasında Taraflarca rehber olarak kullanılmak üzere bu 
Talimatnameye eklenmiştir. Daimî Çalışma Komisyonu bu formlar üzerinde ilâve ve değişiklikler yapma ve 
yenilerini ihdas etme hakkını haizdir. 
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